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Οι προτάσεις στην ιδιαίτερα 
δημοφιλή κατηγορία των SUV είναι 
τόσες πολλές που η τελική επιλογή 
είναι σκέτος μπελάς; Όχι, αρκεί 
να βάλεις προτεραιότητες: Άνεση 
και πρακτικότητα, ή ξεχωριστό 
στυλ; Σπορ χαρακτήρας, ή off road 
δυνατότητες; Premium αύρα, ή 
προηγμένη τεχνολογία; Πλουραλισμός 
σε επιλογές, ή η σιγουριά του best 
seller; Στο αφιέρωμα που ακολουθεί το 
GOCAR ξεχωρίζει τα SUV που πρέπει 
οπωσδήποτε να δεις πριν αποφασίσεις 
ποιο είναι αυτό που ταιριάζει απόλυτα 
στις ανάγκες κι επιθυμίες σου.

Εσύ, τι ψάχνεις από ένα 
SUV; Βρες την ιδανική 
επιλογή ανάλογα με το 
στιλ, τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες σου



Τα SUV της Citroen απογειώνουν την 
έννοια της Άνεσης δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στην ποιότητα κύλισης, τους 
χώρους και την πρακτικότητα

CITROEN C3 AIRCROSS
CITROEN C5 AIRCROSS
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SUV
ΑΝΕΣΗ & 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ



Η νέα γενιά SUV της Citroen υιοθετεί το πρό-
γραμμα ολοκληρωμένης άνεσης CITROΕN 
ADVANCED COMFORT® με στόχο να προ-

σφέρει μοναδική εμπειρία στον οδηγό και τους 
επιβάτες. Τα C3 Aircross και C5 Aircross ενστερ-
νίζονται στο έπακρο τη φινέτσα και τις παραδο-
σιακές αξίες της γαλλικής φίρμας με κάθε τους 
πτυχή και διακρίνονται για την ποιότητα κύλισης 
στην οδήγηση, καθώς και στους χώρους και τη 
χρηστικότητα της καμπίνας.

CITROEN C3 AIRCORSS
To B-SUV της Citroen συνδυάζει την ασφαλή οδι-
κή συμπεριφορά με εξαιρετική ποιότητα κύλισης. 
Οι αποδοτικοί κινητήρες 1.2 Puretech βενζίνης 
(έως 130 hp) και 1.5 BlueHDi diesel (έως 120 hp) 
προσφέρουν επιδόσεις και οικονομία, ενώ τα 20 
συστήματα υποβοήθησης οδηγού μαζί με το σύ-
στημα ελέγχου πρόσφυσης Grip Control εξασφα-
λίζουν άνεση και ασφάλεια σε κάθε είδους τερέν. 
Το μήκους 4,15 m αμάξωμα προϊδεάζει για ένα 
ευρύχωρο σαλόνι, ενώ η πρακτικότητα εντυπωσιά-
ζει! Το πίσω κάθισμα διαιρείται σε δύο ανεξάρτητα 
μέρη (60:40) και είναι συρόμενο κατά 15 cm, η 
κλίση της πλάτης ρυθμίζεται σε 3 θέσεις ενώ και 
η πλάτη του συνοδηγού αναδιπλώνεται προς τα 
εμπρός επιτρέποντας τη μεταφορά αντικειμένων 
έως 2,4 m. Το πορτμπαγκάζ έχει διπλό δάπεδο 
και μεγάλο όγκο έως 520 λίτρα που εκτινάσσεται 
στα 1.289 lt όταν οι πλάτες των πίσω καθισμάτων 
πέσουν. Στην κονσόλα δεσπόζει η οθόνη αφής 7 
ιντσών από όπου ελέγχονται τα συστήματα κλι-
ματισμού, ήχου, τρισδιάστατης πλοήγησης και 
φυσικά το smartphone που μπορεί να συνδεθεί 
μέσω Android Auto, Apple Car Play, ή Mirror Link. 

CITROEN C3 & C3 AIRCROSS2019 BEST BUY SUV

ΠΑΤΗΣTE ΕΔΩ 
ΓΙΑ VIDEO



CITROEN C3 AIRCROSS

CITROEN C5 AIRCORSS
Τα πάντα στο C5 Aircross συμβάλλουν σε μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία άνεσης, από την καινοτόμο 
ανάρτηση με Progressive Hydraulic Cushions και 
τα αναπαυτικά καθίσματα Advanced Comfort, μέ-
χρι την κορυφαία πρακτικότητα και ευρυχωρία. Τα 
τρία ανεξάρτητα πίσω καθίσματα είναι συρόμενα 
(150 mm), έχουν ρυθμιζόμενη κλίση της πλάτης (5 
θέσεις) και είναι πλήρως ανακλινόμενα. Ο χώρος 
αποσκευών μπορεί να διαμορφωθεί από 580 έως 
720 lt με τα καθίσματα σε όρθια θέση και εκτινάσ-
σεται στα 1.630 lt όταν αναδιπλωθούν, τιμές που 
δεν έχουν αντίπαλο στην κατηγορία! Ο πίνακας 
οργάνων είναι ψηφιακός (12,3’’), ενώ η οθόνη 
αφής 8’’ προσφέρει ψυχαγωγία, συνδεσιμότητα 
και πλοήγηση. 
Στην οδήγηση, οι κινητήρες βενζίνης Puretech 1.2 
(130 hp) και 1.6 (180 hp) και οι BlueHDi diesel 1.5 
(130 hp) και 2.0 (180 hp) συνδυάζουν επιδόσεις και 
οικονομία, τα 20 συστήματα υποβοήθησης οδη-
γού φροντίζουν για άνεση και ασφάλεια και το Grip 
Control σε συνδυασμό με τα 230 mm απόστασης 
από το έδαφος (η μεγαλύτερη στην κατηγορία) 
χαρίζουν στο γαλλικό SUV δυνατότητες κίνησης 
σε δύσβατα τερέν.

2019 BEST BUY SUV

ΠΑΤΗΣTE ΕΔΩ 
ΓΙΑ VIDEO



Με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και προηγμένες τεχνολογίες 
άνεσης και ασφάλειας, το Ford Kuga κάνει την οδήγηση πιο 
ξέγνοιαστη, πιο ευχάριστη και πιο απολαυστική

FORD KUGA
2019
BEST BUY 

SUV
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



FORD KUGA

Αν είσαι λάτρης της τεχνολογίας, στο Ford 
Kuga θα βρεις το SUV που σου ταιριάζει. 
Ακόμη κι αν δεν είσαι όμως, δεν μπορείς 

παρά να εκτιμήσεις την άνεση, την ασφάλεια και 
την ευχαρίστηση που προσφέρουν τα προηγμένα 
συστήματα που κρύβονται κάτω από το κομψό α-
μάξωμα και το μοντέρνο, πλούσια εξοπλισμένο και 
ευρύχωρο εσωτερικό του. Για παράδειγμα, το νέο 
σύστημα infotainment SYNC3 με κλήση έκτακτης 
ανάγκης έχει οθόνη αφής 8 ιντσών και επιτρέπει 
τον έλεγχο των συστημάτων ήχου και πλοήγησης 
αλλά και των συνδεδεμένων smartphones, με α-
πλές φωνητικές εντολές. Επιπλέον, με το SYNC 
AppLink ο οδηγός μπορεί να χειριστεί μια σειρά 
εφαρμογών όπως οι Glympse, Aupeo, Spotify, 
MyBoxMan και AccuWeather.
Η φαρέτρα τεχνολογιών του Ford Kuga περιλαμ-
βάνει μια πληθώρα από συστήματα υποβοήθη-
σης του οδηγού, όπως η νέα λειτουργία κάθετου 
παρκαρίσματος Perpendicular Parking που ανα-
βαθμίζει το ημι-αυτόνομο σύστημα υποβοήθησης 
στάθμευσης Active Park Assist. Με το πάτημα ενός 
μπουτόν εντοπίζει κάθετους χώρους στάθμευσης 
δίπλα σε άλλα οχήματα ή παράλληλους με το 
δρόμο. Στη συνέχεια, κατευθύνει το όχημα ανα-
λαμβάνοντας να πραγματοποιήσει τους ελιγμούς 
με το τιμόνι, ενώ ο οδηγός ελέγχει μόνο το γκάζι 
και το φρένο. Το Cross Traffic Alert από την άλλη 
προειδοποιεί τον οδηγό καθώς εξέρχεται από ένα 
κάθετο χώρο στάθμευσης για πιθανή διέλευση αυ-
τοκινήτων πίσω του, ενώ το Park-Out Assist βοηθά 
στο ξεπαρκάρισμα από παράλληλο χώρο στάθ-
μευσης. Αφού ο οδηγός επιλέξει την αριστερή ή 
τη δεξιά πλευρά, το σύστημα αναλαμβάνει τους 
ελιγμούς με το τιμόνι ενώ ο οδηγός λειτουργεί το 
γκάζι και το φρένο. 

ΠΑΤΗΣTE ΕΔΩ 
ΓΙΑ VIDEO
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Το Kuga προσφέρει ακόμη την τελευταία γενιά 
του συστήματος Ford MyKey που επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες να προγραμματίζουν ένα κλειδί για 
νεαρότερους οδηγούς (π.χ. τα παιδιά τους) που 
μπορεί να εμποδίζει τις εισερχόμενες τηλεφωνικές 
κλήσεις, να περιορίζει την τελική ταχύτητα του 
αυτοκινήτου, να αποτρέπει την απενεργοποίηση 
των συστημάτων ασφάλειας, να περιορίζει τη μέ-
γιστη ένταση του ηχοσυστήματος ή να το απε-
νεργοποιεί πλήρως εάν οι επιβάτες δεν φοράνε 
ζώνες ασφαλείας. 
Ανάμεσα στις πολλές ακόμη τεχνολογίες που δια-
θέτει το Ford Kuga είναι το σύστημα αποφυγής σύ-
γκρουσης Active City Stop, το σύστημα Adaptive 
Front Lighting που βελτιστοποιεί την ορατότητα 
σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού, η Ηλεκτρι-
κή Πίσω Πόρτα με λειτουργία Hands Free και το 
έξυπνο σύστημα τετρακίνησης Ford Intelligent All 
Wheel Drive, που ρυθμίζει αυτόματα την ποσότητα 
ροπής που αποστέλλεται σε κάθε τροχό, βελτιστο-
ποιώντας την πρόσφυση σε ολισθηρές συνθήκες.
Υψηλή τεχνολογία ενσωματώνουν και οι αποδοτι-
κοί κινητήρες. Από την ευρεία γκάμα ξεχωρίζουν 
ο turbodiesel 1.5 TDCi των 120 ίππων και ο υπερ-
τροφοδοτούμενος 1.5 EcoBoost βενζίνης που δι-
ατίθεται σε εκδόσεις με 150 και 182 ίππους. 

FORD KUGA2019 BEST BUY SUV



Τη γκάμα ολοκληρώνει ο 2.0 TDCi σε εκδοχές των 
150 και 180 ίππων. Αναλόγως την έκδοση, το SUV 
της Ford μπορεί να εξοπλιστεί με 6-τάχυτο αυτό-
ματο κιβώτιο PowerShift.
Η γκάμα του νέου Ford Kuga περιλαμβάνει τέσ-
σερις εξοπλιστικές εκδόσεις που καλύπτουν 
κάθε επιθυμία. Η βασική Trend Style έχει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία άνεσης και ασφάλειας, ενώ 
η Business είναι η value for money πρόταση με 
πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό σε ιδιαίτερα ελκυστι-
κή τιμή, από 22.176 ευρώ! Για όσους αναζητούν 
έντονο σπορ χαρακτήρα την απάντηση έχει η έκ-
δοση ST-Line, ενώ η Vignale προσφέρει απαρά-
μιλλη αίσθηση πολυτέλειας στον οδηγό και τους 
επιβάτες.
Με πληθώρα επιλογών σε εκδόσεις και κινητήρες, 
πλούσιο εξοπλισμό και προηγμένες τεχνολογίες 
που κάνουν την οδήγηση πιο άνετη, πιο ευχάριστη 
και πιο ασφαλή, το Ford Kuga αποτελεί μια εξαιρε-
τικά ελκυστική επιλογή στην κατηγορία των SUV. 
Και τώρα, η απόκτησή του είναι ακόμη πιο εύκολη 
χάρη στα νέα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμ-
ματα Ford Finance που προσαρμόζονται απόλυτα 
σε κάθε ανάγκη, με μηνιαίο επιτόκιο από μόλις 
1% (πλέον εισφοράς 0,6%), προκαταβολή από 0%, 
χαμηλή μηνιαία δόση και ευέλικτη περίοδο απο-
πληρωμής από 12 έως και 84 μήνες.

FORD KUGA2019 BEST BUY SUV



Το compact SUV της Hyundai εντυπωσιάζει με το μοντέρνο, 
μυώδες και νεανικό σχεδιασμό του και σε προκαλεί να 
το οδηγήσεις και να ανακαλύψεις τον πολυτάλαντο χαρακτήρα του

HYUNDAI KONA
2019
BEST BUY 

SUV
ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟ 

ΣΤΥΛ



Η Hyundai είναι από τις εταιρίες που εκπρο-
σωπούνται από ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
μοντέλα στις περισσότερες κατηγορίες 

της αγοράς. Ειδικά στα SUV η γκάμα της περι-
λαμβάνει προτάσεις κάθε μεγέθους. Το Kona 
πρωταγωνιστεί στην ιδιαίτερα απαιτητική υποκα-
τηγορία των compact SUV, χάρη κυρίως στην έ-
μπνευση της σχεδίασης του. Είναι άλλωστε το πιο 
πολυβραβευμένο σε σχεδίαση μοντέλο, έχοντας 
σαρώσει βραβεία από όλους τους διεθνείς σχε-
διαστικούς θεσμούς. Οι έντονες ακμές παντρεύο-
νται εύστοχα με καμπύλες και συνθέτουν ένα επι-
θετικό, μυώδες στυλ, ενώ τα προστατευτικά πλα-
στικά περιμετρικά του αμαξώματος, εμπνευσμένα 
από την αθλητική «πανοπλία» του skate boarding, 
πέραν της χρηστικής τους αξίας, ενισχύουν τον 

περιπετειώδη χαρακτήρα. Φυσικά, υπάρχει και η 
διχρωμία σαν επιλογή για την οροφή, ώστε να κα-
λύψει κάθε αισθητική απαίτηση. 
Αντίθετα με την crossover λογική των υπερυψω-
μένων αμαξωμάτων που ακολουθούν πολλά αντα-
γωνιστικά μοντέλα, το ΚΟΝΑ βασίζεται σε μια 
ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα της Hyundai για 
τα SUV της. Είναι κατασκευασμένο με 54% χάλυβα 
υπέρ-υψηλής αντοχής, στοιχείο που του έδωσε 5 
αστέρια στις δοκιμές του EURO NCAP.
Το εσωτερικό είναι καλοφτιαγμένο, πλούσια εξο-
πλισμένο και χάρη στο μεταξόνιο διαστάσεων 
ανώτερης κατηγορίας, προσφέρει πλούσιο χώρο 
σε όλους τους επιβάτες. Αντίστοιχα, το πορτμπα-
γκάζ έχει όγκο 361 έως 1.143 lt, χώρος που παρα-
μένει αμετάβλητος ακόμη και στις τετρακίνητες 
εκδόσεις. Η μεγάλη οθόνη αφής 8’’ διακρίνεται 
για την ευκολία στο χειρισμό της, συνδέεται με 

HYUNDAI KONA
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ΓΙΑ VIDEO
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smartphones μέσω Android Auto και Apple CarPlay 
και διαθέτει δορυφορική πλοήγηση με τρισδιά-
στατη απεικόνιση. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα 
ασύρματης φόρτισης του smartphone σε ειδική 
βάση στην κονσόλα. Φυσικά το επίπεδο εξοπλι-
σμού είναι πλούσιο, ενώ δεν λείπουν τα προηγ-
μένα ηλεκτρονικά βοηθήματα υποβοήθησης του 
οδηγού. Το οπλοστάσιο ασφαλείας το οποίο ονο-
μάζεται Hyundai SmartSenseΤΜ, προσφέρει με-
ταξύ άλλων συστήματα διατήρησης της λωρίδας 
και αναγνώρισης «τυφλών» σημείων στο πλάι του 

αυτοκινήτου, ελεγχόμενης κατάβασης, αποφυγής 
πρόσκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα, αναγνώ-
ρισης κόπωσης οδηγού και ανίχνευσης οχημάτων 
κατά τη διάρκεια οπισθοπορίας. 
Ένα ακόμη πλεονέκτημα του Kona είναι η τετρακί-
νηση H-TRAC που προέρχεται από το μεγαλύτερο 
Tucson, με Advanced Traction Cornering Control 
για ασφαλείς ελιγμούς και δυνατότητα κλειδώμα-
τος (Lock) του διαφορικού έως τα 40 km/h. Οι 
τετρακίνητες εκδόσεις συνδυάζονται είτε με τον 
βενζινοκινητήρα 1.6 Turbo 177 PS, είτε με τον 1.6 

HYUNDAI KONA

diesel 136 PS, με στάνταρ 7-τάχυτο κιβώτιο διπλού 
συμπλέκτη DCT και στις δύο περιπτώσεις. Ιδιαίτε-
ρα δημοφιλείς είναι και οι 1.0 Turbo 120 PS και 1.6 
diesel 115 PS. Όλοι οι κινητήρες ωφελούνται από 
τη δέσμη τεχνολογιών SmartStreamΤΜ της Hyundai 
που εξασφαλίζει υψηλές επιδόσεις, χαμηλή κατα-
νάλωση και αξιοπιστία. Στους επόμενους μήνες, 
το Kona θα αποκτήσει μια νέα υβριδική έκδοση 
με 141 PS. 
Τελικά, το Hyundai Kona σε συναρπάζει με το στυλ 
του αλλά δεν μένει μόνο εκεί. Σκοράρει πολύ ψηλά 
σε κάθε τομέα προσφέροντας τεχνολογία, ασφά-
λεια, ευρυχωρία, άριστη οδική συμπεριφορά και 
αποδοτικούς κινητήρες. Και όλα αυτά σε συμφέ-
ρουσες τιμές που ξεκινούν από 16.890 ευρώ με 
ήδη πλούσιο εξοπλισμό, και συνοδεύονται από 5 
χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ακόμη και για εκα-
τομμύρια χιλιόμετρα!

2019 BEST BUY SUV



Το Compass προσφέρει όλα τα σύγχρονα στοιχεία άνεσης 
και ασφάλειας αλλά παραμένει ένα γνήσιο Jeep, 
με διάθεση για περιπέτεια σε κάθε είδους διαδρομή

JEEP COMPASS
2019
BEST BUY 

SUV
ON & OFF ROAD 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ



Στην αναζήτηση ενός SUV που συνδυάζει την 
παράδοση με τα σύγχρονα στοιχεία άνεσης 
και ασφάλειας αλλά και την άριστη συμπε-

ριφορά στην άσφαλτο με μεγάλες δυνατότητες 
off road, δεν χρειάζεται πυξίδα. Το Jeep Compass 
προσφέρει ένα δελεαστικό πακέτο ικανοτήτων, 
συνδυάζοντας τις αξίες της αμερικανικής μάρ-
κας με όλα όσα επιθυμεί ο σύγχρονος οδηγός: 
premium χαρακτήρα, μεγάλους χώρους, υψηλές 
επιδόσεις από αποδοτικούς κινητήρες, προηγμέ-
νη τεχνολογία και την ξεχωριστή αίσθηση ελευθε-
ρίας που μόνο ένα Jeep μπορεί να προσφέρει. 
Η σχεδίαση του Compass σε κερδίζει με την πρώ-
τη ματιά. Παντρεύει με μοναδικό τρόπο κλασικά 
στοιχεία της μάρκας, όπως η μάσκα με τις 7 κά-
θετες γρίλιες και τα τραπεζοειδή τόξα των θόλων, 
με μοντέρνες πινελιές όπως η επικλινής οροφή, τα 
φουσκωμένα φτερά και τα χαρακτηριστικά φωτι-
στικά σώματα εμπρός και πίσω. Για τους λάτρεις 
της διχρωμίας, η οροφή μπορεί προαιρετικά να 
είναι σε μαύρο χρώμα. Το εσωτερικό ενισχύει τη 
θετική πρώτη εντύπωση με υψηλής ποιότητας υλι-
κά, μεγάλους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό και τε-
χνολογικές λύσεις που φροντίζουν για την άνεση 
και την ασφάλεια οδηγού κι επιβατών. 
Ο οδηγός έχει εμπρός του έναν εξ ολοκλήρου έγ-
χρωμο πίνακα οργάνων 7 ιντσών LED που διαθέτει 
παραμετροποιήσιμη λειτουργία για την εξατομί-
κευση παρουσίασης των πληροφοριών. Στην κε-
ντρική κονσόλα δεσπόζει το σύστημα infotainment 
UConnect με οθόνη 5.0, 7.0 ή 8.4 ιντσών. 
Τα UConnect 7.0 και 8.4 NAV έχουν οθόνη αφής 
υψηλής ευκρίνειας και προσφέρουν συνδεσιμό-
τητα μέσω Apple CarPlay ή Android Auto, επιτρέ-
ποντας την πλήρη ενσωμάτωση των κινητών και 
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των συστημάτων τους για hands-free επικοινωνία, 
δημιουργία και ανάγνωση μηνυμάτων κλπ. Το 
σύστημα UConnect Navi με οθόνη αφής 8,4’’ πε-
ριλαμβάνει 3D σύστημα πλοήγησης και την εφαρ-
μογή Jeep Skills με την οποία ο οδηγός μπορεί να 
παρακολουθεί τις ικανότητές του στην off road 
οδήγηση μέσα από ειδικούς δείκτες.
Το Compass εντυπωσιάζει και στην οδήγηση με 
το άριστο κράτημα στην άσφαλτο, την κορυφαία 
ποιότητα κύλισης και τις δυνατότητες off road 
που είναι αντάξιες του ονόματος Jeep. Τα εύσημα 
ανήκουν στα δύο συστήματα τετρακίνησης Jeep 
Active Drive και Jeep Active Drive Low και το σύ-
στημα Jeep Selec-Terrain το οποίο προσφέρει 5 
προγράμματα οδήγησης (Auto, Snow, Sand, Mud 
και Rock για τις εκδόσεις Trailhawk) για βέλτιστη 
απόδοση εκτός και εντός δρόμου. 
Στις τετρακίνητες εκδόσεις η λειτουργία «Lock» 
κλειδώνει μόνιμα τη μετάδοση για ακόμα καλύτε-
ρες επιδόσεις σε απαιτητικές συνθήκες off road 
κίνησης. Η κορυφαία έκδοση Trailhawk προσφέρει 
επιπλέον μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος 
(216 mm), ποδιές προστασίας του αμαξώματος, 
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διαφορετικούς προφυλακτήρες για αυξημένες γω-
νίες προσέγγισης, φυγής και προσπέλασης (30, 
33,6 και 24,4 μοίρες αντίστοιχα), τροχούς 17’’ με 
ελαστικά off road και ρύθμιση Selec-Speed Control 
με Hill-Descent Control.
Ένα ακόμη ατού του Compass είναι η ευρεία γκά-
μα με 7 συνδυασμούς κινητήρων και μετάδοσης. 
Σε βενζίνη διαθέσιμος είναι ο υψηλής απόδοσης 
1.4 MultiAir2 Turbo, σε εκδόσεις με ισχύ 140 (4x2 
- 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο) ή 170 ίππων (4x4 - 
9τάχυτο αυτόματο κιβώτιο). Σε diesel οι επιλογές 
είναι ο 1.6 MultiJet II με 120 ίππους (4x2 - 6τάχυτο 
χειροκίνητο κιβώτιο) και ο 2.0 MultiJet II σε εκδο-
χές με 140 ίππους (4x4 - 6τάχυτο χειροκίνητο ή 
9τάχυτο αυτόματο κιβώτιο) και 170 ίππους (4x4 
- 9τάχυτο αυτόματο κιβώτιο).
Η προστασία του οδηγού και των επιβατών είναι 
ένας ακόμη τομέας στον οποίο δίνει έμφαση το 
Compass, με 70 συστήματα ενεργητικής και πα-
θητικής ασφάλειας. Ανάμεσά τους η προειδοποί-
ηση εμπρόσθιας σύγκρουσης (Forward Collision 
Warning-Plus), το σύστημα διατήρησης λωρίδας 
(Lane Sense Departure Warning-Plus), η προειδο-
ποίηση νεκρού σημείου (Blind-spot Monitoring), η 
παρακολούθηση χώρου κατά την όπισθεν κίνηση 
(Rear Cross Path detection), η κάμερα οπισθοπο-
ρείας με ενεργές γραμμές πορείας (ParkView), το 
σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος (Automated 
Parallel & Perpendicular Park assist) και το 
Adaptive Cruise Control.
Το Jeep Compass προσφέρει όλα απαιτούνται 
από ένα σύγχρονο SUV με τον ξεχωριστό τρόπο 
που περιμένεις από ένα Jeep, σε προσιτή τιμή από 
26.700 ευρώ.
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Το εντυπωσιακό ντιζάιν συνοδεύεται από πλούσιο 
εξοπλισμό άνεσης & ασφάλειας, σπορ οδική συμπεριφορά 
και τη μεγαλύτερη γκάμα κινητήρων στην κατηγορία

KIA STONIC
2019
BEST BUY 

SUV
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ



Το Kia Stonic εμπνέει έντονο δυναμισμό, εί-
τε στην οδήγηση είτε σε ντιζάιν. Η τολμη-
ρή του αισθητική τονίζεται από τη χαμηλή 

σιλουέτα, την επιθετική μάσκα ‘tiger nose’, τις έ-
ντονες ακμές, αλλά και τις 18 επιλογές διχρωμίας 
για το αμάξωμα, οι οποίες μαζί με τα 4 διαθέσι-
μα χρωματικά πακέτα του μοντέρνου εσωτερικού 
πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες εξατομίκευ-
σης. Η ευχάριστη αίσθηση που απολαμβάνει ο 
οδηγός και οι επιβάτες στην καμπίνα ενισχύεται 
από τις όμορφες επενδύσεις σε ύφασμα ή δέρμα, 
την προσεγμένη ποιότητα κατασκευής, τους άνε-
τους χώρους και το νεανικό διάκοσμο. 
Στον δραστήριο χαρακτήρα του Stonic συμβάλλει 
η έγχρωμη οθόνη αφής 7’’ με κάμερα οπισθοπο-
ρείας. Ελέγχεται εύκολα, είτε με κινήσεις pinch 
& swipe όπως σε ένα tablet, είτε με φωνητικές 
εντολές (Siri ή ‘OK Google’) και υποστηρίζει τα 
πρωτόκολλα συνδεσιμότητας Apple CarPlay και 
Android Auto για να προσφέρει πλήρη πρόσβα-
ση στις λειτουργίες του smartphone. Οι χρήστες 
μπορούν έτσι να χρησιμοποιούν πλοήγηση μέσω 
Apple Maps ή Google Maps, διάφορες εφαρμογές 
εν κινήσει ή να ακούν τη μουσική τους. 
Το Kia Stonc είναι ο ορισμός του “fun to drive 
SUV”. Συνδυάζει ιδανικά την άνεση με τη σπορ 
οδική συμπεριφορά, χάρη στο στιβαρό πλαίσιο 
από ατσάλι υψηλής αντοχής που εξασφαλίζει κο-
ρυφαία ακαμψία με το ελάχιστο δυνατό βάρος. 
Έτσι, ο οδηγός απολαμβάνει οδηγική ευχαρίστη-
ση, στην οποία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και η 
πληθώρα συνδυασμών κινητήρων-κιβωτίων. 
Το Stonic έχει τη μεγαλύτερη γκάμα κινητήρων 
στην κατηγορία του, με τέσσερις βενζίνης (1.2 
84hp, 1.4 100hp, 1.0 Turbo 100hp & 1.0 Turbo 
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KIA STONIC

120hp) και δύο diesel (1.6d με 115hp και 136hp). 
Ο 1.4 100hp μπορεί εναλλακτικά του χειροκίνητου 
κιβωτίου να συνδυαστεί με αυτόματο 6 σχέσεων, 
ενώ ο 1.0T 120hp διατίθεται και με αυτόματο δι-
πλού συμπλέκτη DCT 7 σχέσεων!
Το Stonic δε φροντίζει μόνο για την απόλαυση 
οδηγού, αλλά και για την ασφάλεια των επιβατών 
του. Το πακέτο προηγμένων τεχνολογιών ADAS 
(Advanced Driver Assistance Systems) περιλαμ-
βάνει ένα σύνολο συστημάτων υποβοήθησης που 
κάνουν την οδήγηση πιο άνετη και ασφαλή. Ανά-
μεσά τους το αυτόνομο φρενάρισμα με αναγνώ-
ριση πεζών, η προειδοποίηση αναχώρησης από 
τη λωρίδα κυκλοφορίας, η προειδοποίηση τυφλού 
σημείου, η ανίχνευση προσοχής του οδηγού και ο 
έλεγχος για κάθετα κινούμενα οχήματα κατά την 
όπισθεν. Έτσι, κάθε διαδρομή με το ευφυές Kia 
Stonic γίνεται ξέγνοιαστη και απολαυστική.
Το κόμπακτ SUV της Kia έχει ένα ακόμη δυνατό 
σημείο που κάνει την απόκτησή του πιο εύκολη 
και δελεαστική από ποτέ! Το ετοιμοπαράδοτο 
Stonic 1.4 στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού EX 
Premium είναι διαθέσιμο με μόλις 16.490 ευρώ και 
χαμηλό επιτόκιο 3,9%. Η δεδομένη σιγουριά για 
την ποιότητα κατασκευής και την αξιοπιστία της 
Kia, «καθρεφτίζεται» στη μοναδική 7ετή εργοστα-
σιακή εγγύηση.
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BEST BUY 

SUV
PREMIUM 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Η άνεση, η ασφάλεια, η ποιότητα και η πολυτέλεια που 
διακρίνουν κάθε Mercedes-Benz συνδυάζονται ιδανικά 
με τον σπορ και περιπετειώδη χαρακτήρα των SUV

MERCEDES-BENZ GLA



MERCEDES-BENZ GLA

Με τη GLA η Mercedes-Benz συνδυάζει 
τις παραδοσιακές αρετές της μάρκας με 
τον πολύπλευρο χαρακτήρα των κόμπα-

κτ SUV. Το αποτέλεσμα είναι ένα premium SUV 
που έχει κερδίσει το κοινό με την κομψή του εμ-
φάνιση, τη σπορ συμπεριφορά, το πολυτελές ε-
σωτερικό και την ευρεία γκάμα κινητήρων και ε-
ξοπλισμού. Εξωτερικά, οι μυώδεις γραμμές στο 
αμάξωμα προσδίδουν δυναμισμό στη σχεδίαση, 
ενώ οι προστατευτικές ποδιές χαμηλά τονίζουν 
τον περιπετειώδη χαρακτήρα του γερμανικού 
SUV. Στο εσωτερικό κυριαρχούν η υψηλή ποιότη-
τα κατασκευής, η προσοχή στη λεπτομέρεια και 
η αίσθηση πολυτέλειας. Το προσεγμένο φινίρισμα 
και ο πλούσιος εξοπλισμός συνοδεύονται από 
ευχάριστους χρωματισμούς και μια έντονη σπορ 
αύρα. Φυσικά, η καμπίνα μπορεί να διαμορφωθεί 
με πολλούς τρόπους και ειδικά πακέτα. Το μεγάλο 
μεταξόνιο των 2.699 mm εξασφαλίζει ένα άνετο 
περιβάλλον για τέσσερις επιβάτες, ενώ πρακτικός 
είναι και ο χώρος για τις αποσκευές, με χωρητικό-
τητα 421 lt.
Στο ταμπλό ξεχωρίζει η ευανάγνωστη οθόνη 8 
ιντσών, που φροντίζει για την ενημέρωση, πλο-
ήγηση, ψυχαγωγία και συνδεσιμότητα. Εκεί προ-
βάλλεται και η εικόνα της κάμερας 360 μοιρών 
που καταγράφει το περιβάλλον του αυτοκινήτου. 
Επιπλέον, με το Mercedes me connect ο οδηγός 
έχει πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη γκάμα από 
υπηρεσίες, όπως διάγνωση του οχήματος από 
απόσταση, ο εντοπισμός του σημείου όπου είναι 
σταθμευμένο, το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα των 
θυρών από απόσταση, η επισκόπηση της κατάστα-
σης συντήρησης κλπ. 
Η ευρεία γκάμα κινητήρων καλύπτει κάθε ανάγκη 
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και επιθυμία. Η πετρελαιοκίνητη έκδοση GLA 180 d 
έχει κυβισμό 1.461 κ. εκ., αποδίδει 109 ίππους και 
πλούσια ροπή 260 Nm και συνδυάζει καλές επιδό-
σεις, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου (από 3,9 l/100 
km) και μικρές εκπομπές CO2 (από 105 g/km). Οι 
επιλογές σε βενζίνη περιλαμβάνουν τη GLA 180 
(μοτέρ 1,6 λίτρων) με 122 PS, τη GLA 200 (1.6) με 
156 PS, την αποκλειστικά τετρακίνητη GLA 220 
4MATIC (2.0) με 184 PS και τη GLA 250 (2.0) με 

211 PS που εναλλακτικά διατίθεται και σε τετρα-
κίνητη έκδοση 4MATIC. Στην κορυφή της γκάμας 
φιγουράρει η Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC με 
τον πανίσχυρο 2λιτρο κινητήρα βενζίνης που απο-
δίδει 381 PS και 475 Nm ροπής! 
Διαθέσιμο (στάνταρ ή προαιρετικά, αναλόγως την 
έκδοση) είναι και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συ-
μπλέκτη 7G-DCT που κάνει την οδήγηση πιο άνετη 
αλλά και πιο σπορ με άμεσες αλλαγές σχέσεων 

μέσω των χειριστηρίων στο τιμόνι.
Η GLA προσφέρει άνεση και ασφάλεια στον υπέρ-
τατο βαθμό, χάρη στις τεχνολογίες Mercedes-
Benz Intelligent Drive. Για παράδειγμα, το σύστημα 
ACTIVE BRAKE ASSIST σε προειδοποιεί όταν δεν 
υπάρχει επαρκής απόσταση από το προπορευό-
μενο όχημα και, εάν χρειάζεται, επιβραδύνει το 
αυτοκίνητο ανάλογα με την περίπτωση. Αν το σύ-
στημα ανιχνεύσει μεγάλη καθυστέρηση στην αντί-
δραση σου, φρενάρει αυτόματα το όχημα ώστε να 
αποτρέψει τη σύγκρουση ή να ελαχιστοποιήσει 
τις συνέπειές της. Σημαντικό είναι και το σύστημα 
ATTENTION ASSIST που ανιχνεύει χαρακτηριστι-
κά σημάδια υπνηλίας βάσει της συμπεριφοράς του 
οδηγού και του προτείνει ένα μικρό διάλειμμα. Το 
DYNAMIC SELECT δίνει τη δυνατότητα προσαρμο-
γής του αυτοκινήτου στο επιθυμητό οδηγικό στυλ, 
επιλέγοντας ανάμεσα από τα τέσσερα προγράμ-
ματα οδήγησης μέσω του αντίστοιχου διακόπτη 
στην κονσόλα: Comfort, Sport, Eco και Individual. 
Η GLA είναι πολυτάλαντη. Συνδυάζει ιδανικά τα 
τυπικά χαρακτηριστικά των SUV με τα premium 
γονίδια της Mercedes-Benz παντρεύοντας ιδανικά 
την άνεση και την ασφάλεια με ποιότητα, πολυτέ-
λεια και σπορ χαρακτήρα.

MERCEDES-BENZ GLA2019 BEST BUY SUV



Το πιο δημοφιλές SUV της αγοράς “πατάει γκάζι” με νέους κινητήρες 
βενζίνης και diesel, τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων

NISSAN QASHQAI
2019
BEST BUY 

SUV
BEST SELLER



NISSAN QASHQAI

Τα τελευταία 5 χρόνια το Nissan QASHQAI 
έχει καταφέρει κάτι μοναδικό! Έχει κατα-
κτήσει την κορυφή των πωλήσεων όχι μόνο 

στην κατηγορία SUV γενικά και στην C-SUV ειδι-
κότερα, αλλά και στο C-segment συνολικά! Έχει 
κερδίσει την εκτίμηση του κοινού με την αισθη-
τική, την τεχνολογία και το πλούσια εξοπλισμένο 
εσωτερικό του. Σε αυτά, το Nissan QASHQAI προ-
σθέτει την ανανεωμένη γκάμα κινητήρων. 
Αιχμή του δόρατος αποτελεί ο υπερτροφοδοτού-
μενος βενζινοκινητήρας 1,3 λίτρων που είναι δι-
αθέσιμος σε δύο εκδόσεις ισχύος, με 140 ή 160 
ίππους! Εναλλακτικά του στάνταρ εξατάχυτου 
χειροκίνητου κιβωτίου, η ισχυρότερη έκδοση δι-
ατίθεται και με το νέο αυτόματο 7-τάχυτο κιβώτιο 
διπλού συμπλέκτη DCT, που χαρίζει μια πιο άνε-
τη αλλά και πιο σπορ εμπειρία οδήγησης. Τους 
λάτρεις του diesel, θα ικανοποιήσει στο έπακρο 
ο αναβαθμισμένος 1.5 D με τους 116 ίππους που 
μπορεί επίσης να συνδυαστεί εναλλακτικά με κι-
βώτιο διπλού συμπλέκτη DCT 7 σχέσεων. Νέος 
είναι και ο ισχυρός 1.7 D των 150 ίππων που δια-
τίθεται σε έκδοση 4x2 ή 4x4. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η έκδοση 4x4 με το αυτόματο κιβώτιο M-CVT, 
είναι η πρώτη φορά που διατίθεται στο κορυφαίο 
crossover της Nissan, πραγματοποιώντας το ντε-
μπούτο της με τον κινητήρα των 1,7 λίτρων.
Το εσωτερικό του Nissan QASHQAI διακρίνεται σε 
σχεδίαση και ποιότητα κατασκευής και προσφέρει 
μεγάλους χώρους για έως και πέντε επιβάτες. Ο 
ευέλικτος χώρος αποσκευών έχει όγκο 430 λίτρων 
που αυξάνεται στα 860 lt όταν τα πίσω καθίσμα-
τα αναδιπλωθούν. Η επανασχεδιασμένη κεντρική 
οθόνη στον πίνακα οργάνων εμφανίζει πρόσθετες 
πληροφορίες τηλεφωνικών κλήσεων ή μηνυμάτων 
SMS, καθώς και ενδείξεις του συστήματος πλοή-

γησης, ενώ το ηχοσύστημα Premium Bose Audio 
με 7 ηχεία, «γεμίζει» την καμπίνα με ακουστικό 
βάθος και ακρίβεια. 
Στο ταμπλό, το νέο σύστημα ενημέρωσης και ψυ-
χαγωγίας NissanConnect με οθόνη αφής 7’’ είναι 
στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις (από την Acenta και 
πάνω), με πρωτόκολλα σύνδεσης Apple CarPlay 
και Android Auto, δυνατότητα προσαρμογής της 
απεικόνισης των λειτουργιών στην οθόνη, φω-
νητικές εντολές και τρισδιάστατη πλοήγηση. Με 
το νέο NissanConnect, μπορείς να σχεδιάσεις 
το ταξίδι σου με βάση την κίνηση σε πραγματικό 
χρόνο, να στείλεις τον τελικό σου προορισμό στο 
αυτοκίνητο ή να βρεις που είναι σταθμευμένο το 
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NISSAN QASHQAI

όχημα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή πλοήγη-
σης «Door to Door». 
Όπως κάθε Nissan, έτσι και το QASHQAI είναι 
προικισμένο με προηγμένες τεχνολογίες Nissan 
Intelligent Mobility. Ανάμεσά τους το σύστημα 
οπίσθιας ειδοποίησης Cross Traffic Alert που με-
τριάζει τον κίνδυνο πρόσκρουσης κατά την ανα-
χώρηση με όπισθεν από τον χώρο στάθμευσης, το 
Ευφυές Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης με 
λειτουργία αναγνώρισης πεζών, η Προειδοποίηση 
Τυφλού Σημείου, η Ευφυής Πανοραμική Θέαση, 
η Αναγνώριση Πινακίδων Κυκλοφορίας, η Υποβο-
ήθηση Στάθμευσης και η Προειδοποίηση Απόκλι-
σης από την Λωρίδα Κυκλοφορίας. Άλλωστε, το 
Nissan QASHQAI έχει πετύχει την κορυφαία επί-
δοση των 5 αστεριών στην αξιολόγηση ασφαλεί-
ας του Euro NCAP. Επιπλέον, η τεχνολογία Active 
Return Control επιτρέπει στο τιμόνι να επιστρέφει 
ομαλότερα στη θέση της ευθείας, ενώ το σύστημα 
Active Ride Control συμβάλλει στην ποιοτική κύλι-
ση και την ακρίβεια στο χειρισμό που προσφέρει 
το Nissan QASHQAI στην οδήγηση.
Με τόσα πλεονεκτήματα, δεν είναι τυχαίο που το 
QASHQAI είναι Best Seller στα SUV - και όχι μόνο! 
Τώρα είναι ακόμη πιο δελεαστική η αγορά του με 
όφελος έως 1.500 €.
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TIGUAN

T-ROC

T-CROSS

Ευρεία γκάμα επιλογών, 
τόσο σε αμάξωμα και μηχανικά 
μέρη όσο και σε εκδόσεις: 
Με τα T-Cross, T-Roc 
και Tiguan, η Volkswagen 
καλύπτει κάθε ανάγκη και 
επιθυμία, προσφέροντας 
ένα SUV για τον καθένα.

VOLKSWAGEN
T-CROSS
T-ROC
TIGUAN



Υπάρχουν μάρκες με μοντέλα που τοποθε-
τούνται στην καρδιά της κατηγορίας τους. 
Υπάρχουν και μάρκες με μοντέλα που 

“παίζουν” ανάμεσα στα όρια των κατηγοριών, α-
ποφεύγοντας την άμεση αντιπαράθεση με τον α-
νταγωνισμό. Υπάρχει και η Volkswagen που δίνει 
δυναμικό παρών παντού, δημιουργώντας πολλές 
φορές νέες υποκατηγορίες. Δεν υπάρχει καλύτε-
ρο παράδειγμα από τη γκάμα των SUV της. Ξε-
κινά από το μεγάλο Touareg που ανταγωνίζεται 
μοντέλα με “γαλαζοαίματη” καταγωγή αλλά απευ-
θύνεται σε περιορισμένο αγοραστικό κοινό της 
ελληνικής αγοράς, περνά στο μεσαίο Tiguan που 
την εκπροσωπεί επάξια στο ιδιαίτερα σημαντικό 
segment των μεσαίων SUV, για να φτάσει στο νε-
ανικό T-Roc που δραστηριοποιείται στο άνω άκρο 
των κόμπακτ SUV και το ολοκαίνουριο T-Cross που 
αναλαμβάνει το ρόλο του Βενιαμίν στην οικογένει-
α. Με τα Tiguan, T-Roc και T-Cross, η Volkswagen 
έχει τρεις ολοκληρωμένες προτάσεις στην καρδιά 
της κατηγορίας SUV. 

VOLKSWAGEN T-CROSS
Με σύνθημα #MoreThan1Thing προτάσσει τον 
πολύπλευρο χαρακτήρα του, προσφέρει απί-
στευτη ευρυχωρία και ξεχωρίζει από το μοντέρνο 
στυλ μέσα κι έξω, που ενισχύεται ακόμη περισ-
σότερο με τα τρία πακέτα εξατομίκευσης: Black, 
Energetic Orange και Bamboo Garden. Η γκάμα 
περιλαμβάνει αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης 1.0 
TSI (95 & 115 PS) και diesel 1.6 TDI (95 PS), ενώ 
διαθέσιμο είναι και το αυτόματο κιβώτιο διπλού 
συμπλέκτη DSG. Παρότι προσιτό (από 17.400€), 
το T-Cross έχει πλούσιο εξοπλισμό με στάνταρ 

VOLKSWAGEN T-CROSS I T-ROC I TIGUAN2019 BEST BUY SUV
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VOLKSWAGEN T-CROSS I T-ROC I TIGUAN

οθόνη αφής 8’’ (Bluetooth, MirrorLink, Android 
Auto, Apple CarPlay), Front Assist με αναγνώριση 
οχημάτων, πεζών & ποδηλάτων, αυτόνομο φρενά-
ρισμα City Emergency Braking, Lane Assist, Blind 
Spot Detection, κλήση έκτακτης ανάγκης και Rear 
Traffic Alert. Προαιρετικά μπορεί να εξοπλιστεί 
μεταξύ άλλων και με ψηφιακό πίνακα οργάνων 
10,25’’!

VOLKSWAGEN T-ROC
Με στυλ γεννημένου ηγέτη και ιδιαίτερα εκφρα-
στική σχεδίαση, στοχεύει στο νεανικό κοινό που 
αρέσκεται σε δραστηριότητες. Η αίσθηση του 
μοντέρνου στο ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό 
είναι εμφανής, με μεγάλη οθόνη αφής (8’’ από 
το δεύτερο επίπεδο εξοπλισμού) για ψυχαγωγία, 
συνδεσιμότητα και πλοήγηση, καθώς και ψηφιακό 
πίνακα οργάνων 12,3’’ (στην κορυφαία έκδοση). Η 
ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα του χώρου αποσκευ-
ών (415 lt με ρεζέρβα εξοικονόμησης χώρου) είναι 
εξοπλισμός που έρχεται απευθείας από μεγαλύτε-
ρα και ακριβότερα SUV. Οι επιλογές σε κινητήρες 
βενζίνης είναι οι 1.0 TSI (115 PS) και 1.5 TSI (150 
PS), και σε diesel οι 1.6 TDI (115 PS) και 2.0 TDI 
(150 PS). Διαθέσιμο είναι τόσο το αυτόματο κιβώ-
τιο διπλού συμπλέκτη DSG, όσο και η τετρακίνηση 
4MOTION. Τώρα μπορείτε να κάνετε δικό σας το 
T-Roc σε ειδικές προνομιακές τιμές με όφελος 
έως 1.000€ και εγγυημένη τιμή επαναγοράς.
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VOLKSWAGEN TIGUAN
Το δυναμικής σχεδίασης αμάξωμα κρύβει μεγά-
λους χώρους για επιβάτες και αποσκευές (615 lt) 
και ιδιαίτερα προηγμένα συστήματα υποβοήθη-
σης του οδηγού, όπως τα στάνταρ Front Assist με 
City Emergency Braking και Pedestrian Monitoring, 
Lane Assist και Multi-Collision Brake. Με το 
Volkswagen Connect οδηγός και επιβάτες απολαμ-
βάνουν κορυφαία συνδεσιμότητα και υπηρεσίες, 
ενώ υψηλή απόδοση και οικονομία προσφέρουν 
οι κινητήρες βενζίνης 1.5 TSI (έως 150 PS) και 2.0 
TSI (έως 190 PS) και οι diesel 1.6 TDI (115 PS) και 
2.0 TDI (έως 190 PS). Η τετρακίνηση 4MOTION 
εξασφαλίζει πρόσφυση σε ολισθηρές συνθήκες 
οδήγησης και δύσβατα τερέν και το 4MOTION 
Active Control προσαρμόζει το Tiguan στο επιθυ-
μητό προφίλ οδήγησης. Το Tiguan είναι διαθέσιμο 
από 24.950€ με όφελος έως 2.000€, καθώς και με 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα Volkswagen 4all με 4 
χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, ασφάλιση, service 
και εγγυημένη τιμή επαναγοράς.
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GOCAR iPAD MAGAZINE

NEW!

GOCAR ANDROID APP

GOCAR iPHONE APP

GOCAR LG SMART TV APP

GOCAR WEBSITE

GOCAR MAGAZINE: 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ANDROID!


